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Protokoll fört vid styrelsemöte nr 32 2019-10-16 för Regnbågens 
kooperativa hyresrättsförening i Borådets lokaler på Sandhamnsgatan 8

Närvarande:
August Boj ordförande
Pia Faxén vice ordförande
Susann Hervordotter kassör
Björn Lundstedt ordinarie ledamot, eventgrupp
Agneta Sparre ordinarie ledamot, eventgrupp
Christer Fällman adjungerad kommunikatör
Thomas Björk adjungerad mötessekreterare

Ej närvarande:
Staffan Westman ordinarie ledamot
Jane Jansson adjungerad, webbmaster

1 Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsperson
Till mötesordförande väljs August Boj, adjungerad mötessekreterare Thomas Björk 
(adjungerad fram till årsmötet) och till att justera protokollet väljs Susann Hervordotter.

2 Genomgång av föregående protokoll från 2019-09-11
Föregående protokoll var vid tidpunkten för detta styrelsemöte inte färdigjusterat. 
Ordförande August gick igenom de ändringar han vill göra. Protokollet kommer sedan 
skickas till justeraren Stefan och färdigställas.
Den version av protokoll nr 31 som August presenterade godkändes och gicks igenom 
på detta möte.

3 Fastställande av dagordning
Övriga frågor som anmäldes:

a) August möte med valberedningen
b) Ny stadgegrupp
c) Medlemsavgift

Därefter fastställdes dagordningen.

4 Genomgång av beslut från tidigare styrelsemöten
Susann H har gått igenom samtliga styrelseprotokoll från nr 13, 28 mars 2018, fram till 
nr 30, 14 augusti 2019. Nuvarande styrelse kommer att gå igenom de beslut som tagits,
och ta ställning till hur de ska behandlas.

Beslut från verksamhetsåret 2019:

Protokoll 31: 
August B föreslår att ett dokument tas fram där planritningar på 1-, 2- respektive 3-
rumslägenheters visas, samt ungefärlig kostnad för dessa. 
Han uppger att det är vad många medlemmar som köar för lägenhet efterfrågar. Också 
vad ev. ekonomiskt krav på kommande hyresgäst är (inkomst? tillgångar?).
Susann H frågar om Jane J kan färdigställa sådant dokument.
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forts. punkt 4, protokoll 31
Punkt 12 d Övriga frågor:
Nytt datum för styrelsemiddag beslutas till 2019-11-08, kl. 18.00. Agneta S och Björn L 
undersöker lämplig restaurang och färdigställer ett utskick om denna och senaste dag 
för anmälan. Utskicket går till:
Ordinarie styrelsemedlemmar, adjungerade styrelsemedlemmar, suppleanter, revisorer 
och valberedningen. Thomas B har möjlighet att skriva ut utskicket.

Protokoll 30:
Gällande föreningens logotype så påmindes om att Christer F skulle utarbeta en skriftlig
garanti om att logotypens ägare (Christer Fällman, grundare och Maria Hosseinpour, 
Stockholms äldreboende) inte har några ekonomiska eller andra fordringar på 
Regnbågens kooperativa hyresrättsförening.

Protokoll 29:
Diskussion fördes om hur Regnbågens brevlådor bör användas.
August B, Susann H och Christer F kommer att ha ett möte med Jane J om hur de 
digitala brevlådorna ska hanteras. Björn L tömmer den ”fysiska” brevlådan, öppnar 
försändelser och vidarebefordrar dessa till aktuella personer.

Gällande filmen ”Väninnor – berättelser ur garderoben”:
Eventgruppen tillsammans med Golden Ladies arrangerar en visning med åtföljande 
diskussion under nästa år. Om möjligt i datasalen på Rio 9. Om möjligt skicka ut 
inbjudan till Regnbågens medlemmar i jan/feb 2020.

Projektet att skriva om Gaysol läggs på is i avvaktan på att RFSL Stockholm ev. 
kommer att göra detta.

Resterande protokoll bordlades till kommande styrelsemöten

5 Ekonomi och budget
Ekonomigruppen existerar inte längre, vilket heller inte behövs enligt kassören vilket 
godtogs av styrelsen.
Kontoställning 2019-10-16:

Nordea:                             30 542,59
Collector, buffertkonto:    100 471,52
Collector, rörligt konto:      58 987,41

Summa:                           190 001,62

Collector, deponerade
Lägenhetsinsatser:          820 670,84

Ordförande och kassör kan var och en för sig attestera fakturor upp till 5 000,-. Belopp 
däröver attesteras av kassör och ordf. tillsammans.  Attesterade fakturor redovisas i 
samband med styrelsemöte.

Nordea har begärt in uppgifter om vilka som är firmatecknare. August B registrerar 
ändringar till Bolagsverket och meddelar därefter Nordea.
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forts. Punkt 5 Ekonomi och budget
Regnbågen ska vid all arvodering till medlemmar ombesörja inbetalning av skatt och 
arbetsgivaravgifter. Det innebär att arvode som utbetalas redan ska vara skattat och 
klart. T.ex. så ska de medlemmar som hjälper till och guidar vid besök ska erhålla 300,-.

6 Registrering hos Bolagsverket
Jane J är fortfarande registrerad hos Bolagsverket och önskar att det tas bort.
se i övrigt punkten ovan

7 Medlemsansökningar och medlemslistor
Medlemsansökan ifrån Peter Karlsson godkänns av styrelsen.
Medlemslistor: Susann H åtar sig att sköta dessa och samtidigt ”lära upp” Pia F som 
sedan tar över ansvaret för dessa.

8 Besök och visningar
2019-10-21 kl. 16.00 besöks Regnbågen av en grupp från George Brown College i 
Kanada.
Gruppen utbildas inom gerontologi (läran om det friska åldrandet), aktivering och 
arkitekturstudier. 
Gruppen består av 13 studenter, 2 professorer och 1 koordinator (Ana Teresa Bernal).
Besöket innehåller visning av Regnbågen och några av dess boende.
Björn L och Christer F tar emot.
Christer korrigerar också i medlemsbrevet.

9 Webb, hemsida och Facebook
Möte med August B, Christer F, Jane J och Susann Hervordotter ska hållas för att följa 
upp tidigare beslut som gäller hemsidan och e-postadresserna.
Understrukna ord på webbsidan är ”klickbara” för att få tillgång till ytterligare 
information.

10 Medlemsbrev
Se ovan i punkt 8 och 9
Personliga/privata mailadresser till valberedningen kommer att redigeras av Christer F 
och endast adressen valberedningen@regnbagen.net kommer att anges.

11 Rapporter
Rapport från Nätverk för HBT-seniorers första möte.
Syftet med det informella nätverket för HBT-seniorer med Regnbågen, Golden Ladies, 
Föreningen Regnbågsläkarna och Transföreningen FPES är att lyfta gemensamma 
frågor som gynnar föreningarnas medlemmar.  Inför det första samrådsmötet den 3 
oktober bad RFSLs medlemschef Fredrik Nilsson att få delta och erbjöd möteslokal på 
RFSLs förbundskansli. Han hade fått förbundsstyrelsens uppdrag att ansvara för 
handläggningen av det vetenskapssymposium som nätverket föreslagit. RFSL 
Stockholms verksamhetschef Martin Halldin och projektledare Jo Tengblad Söder 
deltog i mötet med anledning av att Jo initierat ett seniorprojekt 
tillsammans med nätverket. Pell Uno Larsson, suppleant och seniorrepresentant i 
RFSL:s förbundsstyrelse deltog för att hålla sig informerad. Mötet tog bl.a. upp RFSL:s
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forts Punkt 11 Rapporter 
seniorverksamhet. Alla deltagare visade intresse för ett nytt gemensamt möte som 
fastställdes till den 28 november på förbundskansliet. 

12 Event
Lördag den 19 oktober klockan 17.00 bjuds medlemmarna in till en spännande 
föreläsning av Peter Loewe, journalist- och kulturskribent (på DN) och numera boende i 
Rom. Peter Loewe kommer att berätta om Rom och alla människor som han har mött 
bl.a. Sophia Loren men även om den fantastiska italienska maten!

2019-12-06 planeras en aktivitet för Regnbågens medlemmar då det bjuds på ostbricka,
glögg och pepparkakor.

13 Övriga frågor
a) August B undrar över frågan om Christer F:s roll kontra ordförande/vice 

ordförande. August skriver ner frågan och förmedlar till valberedningen.

b) Stadgegruppen bestående av August B, Kenth Thunberg, Pia F samt 
adjungerade juristen Aud Sjökvist (expert på hyresrättsfrågor) kommer att träffas 
19-11-13, kl. 10.00. August ordnar med inköp till lunch för gruppen.
Gruppen har tidigare träffats 3 ggr.

c) Christer F lyfter frågan om att i god tid före årsstämman påminna medlemmarna 
om att ha betalt in medlemsavgiften för kommande verksamhetsår. Vem som ska
göra det utses vid nästa styrelsemöte.

14 Kommande styrelsemöten
Styrelsemöten: 19-11-11 och 19-12-09, kl. 18.00

Årsstämma: 20-03-21, kl. 16.00
Eventgruppen ordnar med lokal

15 Avslutning
Mötesordförande förklarade styrelsemötet avslutat

Vid protokollet: Mötesordförande:

………………………………………… …………………………………………
Thomas Björk August Boj
adjungerad mötessekreterare ordförande

Justeringsperson:

…………………………………………
Susann Hervordotter
Kassör
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